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ASSOCIAÇÃO AUTOCARAVANISTA DE PORTUGAL - CPA

Proposta

RELATÓRIO 2012
INTRODUÇÃO
No ano de 2012, não obstante a crise económico/financeira, os objetivos propostos no Plano de
Atividades e Orçamento aprovados em Assembleia Geral de 26 de novembro de 2011 foram, no
essencial, alcançados.
Veja-se as matérias planificadas e conseguidas:
Os novos Estatutos foram aprovados e estão em vigor;
O Boletim o “O Autocaravanista” passou a ter uma tiragem quadrimestral;
Foi publicamente disponibilizada a participação do CPA numa eventual Reunião Magna de
todas as entidades subscritoras da Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade e
feito convites nesse sentido;
Iniciaram-se contactos para estabelecer Parcerias com organizações de apoio ao
desenvolvimento local, designadamente Câmaras Municipais e Regiões de Turismo,
contactos que ainda estão em desenvolvimento e se espera concluir ainda este ano;
Desenvolvimento de relações com firmas que concedam aos associados do CPA
descontos na prestação de serviços;
Participação, exclusivamente a convite, na inauguração de Áreas de Apoio a
Autocaravanas e início de contactos com vista à implementação de Áreas de Serviço de
forma coordenada e sustentada, designadamente com vista ao desenvolvimento de
percursos turísticos;
Defesa intransigente dos autocaravanistas através do combate à não discriminação
negativa junto de entidades privadas e públicas e da sociedade em geral, consubstanciada
em reuniões e colóquios que dê força à construção de uma consciência coletiva
autocaravanista;
Participação e apoio às mudanças no seio da Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal de que resultou a eleição de toda uma equipa dirigente e de um Programa de
Candidatura em que o autocaravanismo é profusamente referido;
Profusa divulgação de eventos autárquicos que interessem aos autocaravanistas na
perspetiva do desenvolvimento turístico local;
Plena satisfação do compromisso assumido do número de eventos (acampamentos,
convívios e encontros) que foram em média de 1 por mês;
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Disponibilização de Aconselhamento Jurídico gratuito aos sócios que, felizmente, foi
utilizado apenas numa proporção de utilização inferior a menos que 1 sócio por mês em
média;
E, por último, mas não em último lugar, devido ao apoio dos associados que liquidaram
atempadamente as respetivas quotizações e se mantiveram fidelizados ao CPA e a uma
politica de contenção de despesas, o saldo negativo orçamentado foi substancialmente
diferente do previsto, sendo os resultados de exploração ligeiramente positivos.
Infelizmente a saída de associados, conforme o Relatório adiante especifica, foi superior ao que
prevíamos (embora inferior a 2011) e deve-se, principalmente, a quatro fatores, independentes ou
relacionados entre si:
a)
b)
c)
d)

Diminuição de rendimentos;
Diminuta consciência associativa;
Ausência de cultura democrática;
Incapacidades derivadas de idade avançada.

O CPA está, a manterem-se fidelizados os atuais sócios, com capacidade financeira suficiente
para cumprir o Programa de Ação e Orçamento para este ano, na continuação do que foi
realizado em 2012, conforme podem constatar.

INFORMAÇÃO GENERALISTA
Mensagens do Presidente da Direção: 5
Comunicados da Direção:

20

Normas Internas:

5

Noticias CPA (Informação eletrónica): 95
Reuniões da Direção:

17

Reuniões Corpos Gerentes:

2

Delegados Concelhios nomeados:

+4

“O Autocaravanista” (Boletim do CPA): 2
Movimento de sócios:
Sócios em 31/12/2011
1279
Sócios admitidos98 (+006 que em 2011)
Sócios que se demitiram83 (- 020 que em 2011)
Sócios falecidos3 (- 002 que em 2011)
Sócios demitidos (art. 7º, alínea d) Estatutos anteriores) 153 (- 107 que em 2011)
Sócios readmitidos5 (- 001 que em 2011)
Sócios em 31/12/20121143
Sócios com Lic. Desp. Nacional (Novas)
Sócios com Lic. Desp. Nacional (Renovação)
Sócios com Lic. Desp. Nacional (Transferidas)
Sócios com Lic. Montanhista

15 (- 09 que em 2011)
137 (- 44 que em 2011)
7 (- 04 que me 2011)
2 (= a 2011)
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Sócios com Camping Card International

Aconselhamento Jurídico:

38 (- 27 que em 2011)
10

O aconselhamento jurídico incidiu essencialmente sobre coimas de estacionamento e ambiente e
legislação sobre reboques e Áreas de Serviço de Autocaravanas, além de questões colocadas
pela Direção e relacionadas com a normal gestão do CPA.

Estatísticas do Fórum (iniciado em 2005-12-19 e remodelado em 2012-05-14):
Novos tópicos:
22 (média mensal) e
34 (máximo em janeiro e março)
Novas mensagens:
42 (média mensal) e
71 (máximo em janeiro)
Recorde de utilizadores online:
172 (média mensal) e
603 (máximo em agosto)
Recorde de visualizações:
102.058 (média mensal) e 140.749 (máximo em novembro)

Estatísticas do Portal (iniciado em data desconhecida e remodelado em 2012-05-09):
Visitas:
Visitas a Páginas:

250.587
1.367.479

Estatísticas da Página no Facebook (iniciado em 2012-02-26):
“Likes”:
265
Mensagens recebidas:
5
Mensagens colocadas: 255

Estatísticas do Youtube (iniciado em 2012-05-07):
Vídeos:
3
Visualizações: 350

Estatísticas do Micro-blogging no Twitter (iniciado em 2012-12-15):
“Tweets”: 22
Seguidores: 5

Eventos:
Encontros promovidos pelo CPA: 12
Assembleias Gerais:
3
Reuniões com outras entidades: 4
Representações:
6
Colóquios:
1

RELAÇÃO DE ATIVIDADES
2012-01-13 – Realizou-se o 45º Encontro / Convívio na Batalha.
2012-01-14 – Assembleia Geral Eleitoral realizada na Vila da Batalha tendo sido eleita a única
lista que se apresentou a sufrágio.

2012-01-18 – Reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Algarve (CCDR-ALG) sobre os “Critérios para a constituição de uma rede de acolhimento para o
autocaravanismo na região do Algarve”.
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2012-01-25 – Comemoração do 22º aniversário do CPA, com um Porto de Honra, nas
instalações do Clube.

2012-01-27 – O CPA fez-se representar no Encontro de Inverno do Clube Autocaravanista do
Centro – Cultura e Lazer que teve lugar na Vila da Carapinheira.

2012-01-28 – Tomada de posse dos membros dos Corpos Gerentes, eleitos na Assembleia
Geral de 14 de Janeiro de 2012, nas instalações da Cooperativa “Terra Chã” situada na Aldeia de
Chãos.

2012-02-06 – Reunião com a Associação de Municípios do Algarve (AMAL) e com a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-ALG) em que o CPA se fez
representar com uma delegação composta com membros da Direcção e da Comissão
Coordenadora da Delegação Regional do Algarve conforme é descrito no Comunicado 2012/03 de
7 de Fevereiro.

2012-02-07 – Divulgado no Fórum do CPA o comentário da revista “FICC News”, órgão da
Federation Internationale de Camping e Caravaning (FICC), que logo na página 2 faz uma
chamada de atenção para “An excellent proposal for mottor caravanners” (Uma excelente
proposta para autocaravanas) referindo-se à Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade
e na página 40 o CPA é referido como tendo apresentado uma excelente proposta para o
autocaravanismo com as recomendações que foram aprovadas pela FICC e é transcrita, nas três
línguas oficiais da FICC, a Declaração de Princípios da Plataforma de Unidade.

2012-02-08 – Presença na NAUTICAMPO 2012, no período de 8 a 12 de Fevereiro, num espaço
a que acederam cerca de 500 pessoas, das quais 150 eram sócios do CPA e associaram-se 9
pessoas.

2012-02-10 – Realização no Auditório da NAUTICAMPO 2012 de um Colóquio subordinado ao
tema “Estacionamento de autocaravanas nos espaços públicos” no âmbito do “Direito ao
Autocaravanismo”.

2012-02-26 – Adesão ao Facebook nesta data através da construção de uma página.
2012-02-29 – Foi alterado o Protocolo de Comunicações com a Portugal Telecom com o objetivo
de diminuir substancialmente os custos com as comunicações telefónicas e via internet.

2012-03-16 – Terceiro Encontro Regional do Algarve, organizado pela Comissão Coordenadora
da Delegação Regional do Algarve, na localidade do Ameixial (Concelho de Loulé).

2012-03-23 – O CPA associa-se ao VII Gesto Eco Solidário, com a organização e colaboração
de diversas entidades, entre as quais a Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

2012-03-24 – Assembleia Geral realizada no Auditório do Balneário D. Amélia, nas Termas de
São Pedro do Sul, para Discussão e votação do Relatório e Contas de 2011 que foi aprovado por
unanimidade.

2012-03-28 – Enviada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal uma carta protestando contra a Regulamentação corporativa que
impede um representante de um clube de poder participar numa Assembleia Geral da FCMP se
não for portador de Carta Desportiva passada pelo Clube que representa e, simultaneamente,
recordando os fatos verificados na Assembleia geral de 18 de Dezembro de 2010.
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2012-03-29 – Participação e Intervenção a convite na Assembleia Geral do “Turismo do Porto e
Norte de Portugal” no âmbito de uma política virada para o exterior do Movimento Autocaravanista
com vista a contribuir para o desenvolvimento regional das populações, combater a discriminação
negativa de que ainda é alvo o autocaravanismo e incentivar a implementação de apoios mínimos
necessários à prática desta forma de turismo.

2012-03-31 – Presença na Assembleia Geral da Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal, sob protesto devido a regulamentação corporativa, onde o CPA votou contra o Relatório
da FCMP referente a 2011.

2012-03-31 – Dado conhecimento à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, por
carta, dos comentários do CPA sobre o Parecer do Gabinete Jurídico da FCMP de 23 de Março
de 2012 sobre o Estacionamento de Autocaravanas.

2012-04-22 – Participação no GoCaravaning (J. Sousa Mesquita, Lda) para o qual fomos
convidados.

2012-04-27 – 1º Encontro Luso Galaico de Autocaravanas, realizado em Vila Nova de Cerveira,
organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Clube Português de Autocaravanas
e do Camping Caravaning Club de Galicia-Vigo.

2012-04-30 – Divulgado “O Autocaravanista” Número 23 de janeiro/fevereiro/março/abril.
2012-05-04 – Presença no Acampamento 2012, em Mora, do Clube de Campismo de Lisboa por
ocasião das Comemorações do 71º aniversário.

2012-05-05 – Assinatura de um protocolo de cooperação com o Clube de Campismo de Lisboa
em que cada uma das associações concede aos Associados da outra associação, portadores de
cartão de associado, devidamente atualizado, pela utilização dos meios de lazer ou outros de que
disponha para utilização dos respetivos associados, bem como para a inscrição e participação nos
eventos que realize, os mesmos direitos e obrigações estabelecidos para os seus próprios
associados.

2012-05-09 – Remodelação do Portal do CPA.
2012-05-11 – Representação no Encontro da Primavera promovido pelo “Clube de
Autocaravanismo do Centro – Cultura e Lazer” no Parque de Campismo de Mira.

2012-05-18 - 47º Encontro CPA denominado “De Alcácer do Sal à Comporta” em colaboração
com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

2012-05-19 - Apresentação do Espaço de Acolhimento de Autocaravanas por representante da
Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

2012-05-20 - Apresentação da Área de Serviço de Autocaravanas da Comporta (Alcácer do Sal)
por representante da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

2012-06-08 – 3º Encontro Regional do Norte denominado “Por Caminhos do Douro” com
percurso feito ao longo de vários locais com o Rio Douro por companhia.

2012-07-01 – Rescindido com efeitos a esta data o Protocolo de Seguro de Autocaravanas com
a Companhia de Seguros ALLIANZ Portugal e a Castela & Veludo – Sociedade Mediadora de
Seguros, Lda.
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2012-07-01 - Subscrito com efeitos a esta data um Protocolo de Seguro de Autocaravanas com
a Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. e a Castela & Veludo – Sociedade Mediadora de
Seguros, Lda.

2012-07-14 – Apoio à inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas da Foz do Arelho
(Caldas da Rainha).

2012-07-19 – 1º Encontro Internacional de Autocaravanas, organizado pela Câmara Municipal de
Ponte de Lima, Clube Português de Autocaravanas e Clube de Campismo e Caravanismo de
Barcelos, com o apoio da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e da Federação
Internacional de Campismo e Caravanismo.

2012-08-31 – Divulgado “O Autocaravanista” Número 24 de maio/junho/julho/agosto.
2012-09-14 – 4º Encontro da Região do Algarve em Albufeira organizado pela Delegação
Regional do Algarve na Área de Serviço do Clube Imortal de Albufeira, sita na Quinta da Palmeira.

2012-09-15 – Inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas em Albufeira nas instalações
do Clube Imortal de Albufeira com a presença de representantes do CPA convidados
expressamente para o ato.

2012-11-02 – 4º Encontro da Região Centro na Foz do Alge (Figueiró dos Vinhos) organizado
pela Delegação Regional do Centro.

2012-11-03 – Apoio e participação no âmbito do 4º Encontro da Região centro na abertura de
uma Área de Serviço para Autocaravanas para apoio aos clientes do Restaurante “O Barqueiro”
na Foz do Alge (Figueiró dos Vinhos).

2012-11-10 – Representação na inauguração da Área de Serviço do Clube Almada D'Ouro
através do Secretariado da Delegação Regional do Algarve.

2012-11-16 – Realizou-se o 46º Encontro CPA em Torres Vedras com a colaboração da Câmara
Municipal e do Clube de Campismo e Caravanismo de Torres Vedras.

2012-11-17 – Assembleia Geral realizada no Auditório do Parque de Campismo de Santa Cruz
do Clube de Campismo e Caravanismo de Torres Vedras para votação de Proposta de Orçamento
e Plano de Ação para 2013, votação de Proposta de Sócios de Mérito, votação de Proposta de
Sócio Honorário, votação de Proposta de alteração da denominação do Clube e votação de
Proposta de alteração dos Estatutos do Clube.

2012-12-08 – Registado no “Livro de Ouro” do CPA as personalidades aprovadas em Assembleia
Geral de 17 de novembro de 2012 como Sócios de Mérito e Sócio Honorário.

2012-12-09 – Votos de Boas Festas por comunicação eletrónica.
2012-12-15 – Adesão ao Twitter com a inserção do Micro-blogging CPA.
2012-12-24 – Agradecimento, retribuição e divulgação das personalidades e entidades que nos
desejaram Boas Festas.

2012-12-31 – Inauguração da Área de Serviço para Autocaravanas em Figueiró dos Vinhos com
o apoio e a participação da Delegação Regional do Centro.
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2012-12-31 - Passagem do ano 2012/2013 em Figueiró dos Vinhos numa organização dos
Bombeiros Voluntários, com o apoio da Câmara Municipal e a colaboração do CPA através da
Delegação Regional Centro.

CONCLUSÕES
A Direção considera que o presente Relatório espelha a vida associativa de forma esclarecedora e
o trabalho que foi desenvolvido pelos Órgãos Sociais e pelos membros dos Secretariados das
Delegações Regionais, não obstante não estar aprofundado.
As Contas espelham de forma transparente a utilização dos dinheiros que, não obstante as
limitações, foram prudentemente utilizados na promoção e desenvolvimento do CPA, realçando-se
que os custos mais elevados se reportam a remunerações, comunicações, publicações (“O
Autocaravanista”) e prestações de serviços (Contabilidade e Aconselhamento Jurídico). Contudo,
não é despiciente recordar que estando orçamentado um resultado de exploração negativo de
5.945,00 euros o resultado real da exploração foi positivo, embora só num montante de 1.066,00
euros.
Os sócios, através da Assembleia Geral, espelharam também o reconhecimento público pelo
trabalho desenvolvido por alguns dos respetivos associados.
O CPA é, indiscutivelmente, uma associação incontornável no Movimento Autocaravanista de
Portugal.
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